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 چكيده

هاي جديد ارتباطي است كه همه ابعاد زندگي بشـر را تحـت    فناوري ترين  اينترنت يكي از با نفوذ
لي كه در اين مقاله در پي پاسخگويي به آن هسـتيم،  تأثير عظمت و نفوذ خود قرار داده است. سؤا

اين است كه اصوالً در تحقق دستيابي به توسعه سياسي، اينترنت چه جايگاهي دارد؟ بـه عبـارت   
تواند زمينه توسعه سياسـي را فـراهم سـازد؟ در ايـن      اي در اينترنت مي ديگر، آيا ارتباطات رايانه

 تفاده شده است.اي اس پژوهش از روش اسنادي ـ كتابخانه
صاحبنظران علوم سياسي معتقدند كه اينترنت در بعد توسعه سياسي آثار مثبتي مانند انتشـار و  

دهي به آن، اصـالحات سـاختاري    كسب آزادانه اطالعات، تأثير گسترده بر افكار عمومي و جهت
 داشـته اسـت.    كلي و جزئي در جوامع، دموكراسي الكترونيكي، ساماندهي انتخابات و ... به دنبال

هايي چون تعاملي بودن، همزمـان بـودن    توان دريافت كه اينترنت با توجه به ويژگي در مجموع مي
توانـد   ارتباط، همه جايي بودن، فقدان كنترل مركزي، فقدان مالكيت بر شبكه و سانسورگريزي، مي

 اهم آورد و فضاي مساعدي براي احياي ابعاد از دست رفته مشاركت سياسي و دموكراسـي را فـر  
 رود. به شمار ميبستري مناسب براي گسترش مشاركت سياسي ترتيب،   به اين

 
 مشاركتتوسعه سياسي، هاي نوين،  فناوري اينترنت، :ها كليد واژه
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 مقدمه

 جــوزف توسـعه،  در مشــاركت بـراي  قدرتمنـد  ابــزاري عنـوان  را بــه اينترنـت  اهميـت 
 در توسـعه  شـبكه  كنفـرانس  اولـين  در ي،جهـان  بانـك  قبلي ارشد اقتصاددان 1استيگلتيز

 شـبكه  ايـن  توسـعه  كـار  در كه كرد نشان خاطر وي .داد قرار تأكيد مورد 1999 دسامبر
رو هستيم. ازجملـه، ايـن خطـر كـه      با برخي خطرها روبه هم و ها با موقعيت هم عظيم،

 ورهايكشـ  از بيشتر بسيار يافته توسعه كشورهاي ديگر و متحده اياالت در رشد اينترنت
 بـراي  ابـزاري  صـورت  بـه  را اينترنـت  اسـت  ممكـن  مسئله و اين بوده توسعه حال در

 توسـعه  حـال  در كشـورهاي  و يافتـه  توسـعه  كشورهاي بين شكاف كاهش نه و افزايش
 آفرينـي  دوباره محلي و بنگريد جهاني« كه است رويكرد اين به معتقد استيگليتز. درآورد

 هـاي  مخازن كنوني، ماننـد كتابخانـه   از شده كسب يجهان دانش ديگر، عبارت به. »كنيد
 اسـت؛  دسـترس  در اينترنت از طريق كه دانش، منابع ديگر و اطالعاتي هاي بانك بزرگ،

 .شود بازگردانده محلي هاي موقعيت به و كشف دوباره شدن، نهادينه بايد پس از

مـاعي،  عرصـه علـوم اجت   برانگيزتـرين مباحـث در   ارتباطات و توسعه يكي از چالش
، سياست و فرهنگ طي پنج دهه اخير در سطح جهان بـوده اسـت. مطالعـات در     اقتصاد

مورد توجه صاحبنظران و انديشمندان و  ،بخصوص پس از جنگ جهاني دوم ،اين زمينه
. اين موضـوع از آن  ه استنيز كشورهاي تازه استقالل يافته يا در حال توسعه قرار گرفت

اي  العـاده  اهميـت فـوق   ،ارتبـاطي  جديـد  هـاي  فناوري ه كهروي اهميت و گسترش يافت
انـد. اكنـون نيـز بـا افـزايش كـاربران اينترنـت و رشـد          هتوسعه پيـدا كـرد    بخصوص در

در سراسر جهان نقش ارتباطات در توسـعه، همچنـان مـورد توجـه      هاي اجتماعي شبكه
 صاحبنظران اين حوزه است.

از وسايل ارتباط جمعي شرط الزم  امروزه براي دستيابي به توسعه سياسي استفاده
ـ  است هـاي   ثيرات شـگرفي در حـوزه  أ، زيرا وسايل ارتباط جمعي از زمان پيـدايش، ت

اينترنت نيـز داراي   ،اند. در اين ميان اجتماعي، سياسي و فرهنگي جوامع به جا گذاشته
 بيسـتم،  قـرن  دهـه  آخـرين  طـي  .استانكاري در زمينه توسعه سياسي   قابل نقش غير

 روزافـزون  گسـترش  و اي رايانـه  ارتباطـات  سريع العاده فوق تكامل و توسعه با همراه
                                                      

1. Joseph Stiglitz 
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 نظـري  هـاي  كوشـش  اي، رايانه هاي شبكه و اينترنت به مختلف جوامع مردم دسترسي
 تـأثيرات  و ابعـاد  و اينترنـت  مطالعـه  بـراي  مناسـب  الگوهـاي  يـافتن  صـرف  بسياري
 .شده است آن اجتماعي و سياسي

در خصـوص تحقـق دسـتيابي بـه      طرح كرد اين است كه اصوالًتوان م الي كه ميؤس
طي دو دهه اخير همراه بـا  به عبارت ديگر،  توسعه سياسي، اينترنت چه جايگاهي دارد؟

در جهـان و گسـترش روزافـزون دسترسـي      »1اي ارتباطات رايانه«توسعه و تكامل سريع 
اين پرسش را مطرح  و ... ، پژوهشگران حوزه علوم سياسي، ارتباطات ها به اينترنت ملت
ـ   مي اي اند كه آيا ارتباطات رايانه كرده توسـعه سياسـي را فـراهم سـازد؟ در      هتوانـد زمين

اينترنـت در   هاي اجتمـاعي،  با توجه به گسترش شبكه اين است كه ادعاحاضر، پژوهش 
نقـش قابــل تـوجهي دارد. تأييـد تــأثير اينترنـت در تقويـت برخــي از       توسـعه سياسـي  

پردازي ارتباطـات   انداز نويني در عرصه نظريه  دهد كه چشم سياسي، نشان ميهاي  ارزش
 به وجود آمده است.  

 پژوهش روش

 شـده  استفاده اي كتابخانه اسنادي ـ  و توصيفي روش از مطالعه، مورد موضوع تبيين براي
بهـره   اي كتابخانـه  ــ  اسـنادي  روش از دارد، كـه  مـاهيتي  دليل به پژوهش در اين. است
 و مـدارك  اسـناد،  در مـنظم  از كنكـاش  عبـارت اسـت   اسنادي روش. است شده هگرفت

 بررسي، نقد، به منظور هستند، پژوهشگر اصلي پرسش با مرتبط حقايق حامل كه منابعي
و در نهايـت   آنها تحليل و تجزيه و تفسير توصيف، بندي، دسته استخراج، حقايق، كشف

 ).124، ص 1378 آرام،  سام( نهايي گزارش در موارد همه از استفاده
 بـه  آمـده  بـه دسـت   مدارك بايد از اسنادي روش در كه معتقد است 2آسابرگر آرتور

 شـخص  كـردن  محكـوم  براي موجود شواهد و مدارك از دادستان يك كه شكلي همان
 ).97، ص 1378 ترجمه موفقي،( بهره گرفت كند، مي استفاده قتل به متهم

 ارتباطات و توسعه

ارتبـاطي چنـد    هـاي  پـژوهش بخشي از مطالعات و  ارتباطات و توسعه پژوهش در زمينه
                                                      

1. computer mediated communications (CMC)       2. Arthur Asa Berger 
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 1950دهد. پايه و اساس اين مطالعات، نظرياتي است كه از دهه  دهه اخير را تشكيل مي
ها مطرح شـده اسـت.    بويژه امريكايي ،پردازان غربي نظريهبه طور عمده از سوي به بعد 

در رشد و ارتقـاي صـنعت و اقتصـاد     اي در مجموع بايد گفت كه ارتباطات نقش ويژه«
تواند كارايي داشـته   سيستم اقتصادي جهان بدون وسايل ارتباطي نمي ،دارد و در حقيقت

» تتوان گفت كه بقاي اقتصاد جهاني به بقـاي وسـايل ارتبـاطي وابسـته اسـ      باشد و مي
 ).1375(معتمدنژاد، 

مشـغولي   دل مشخص است كـه چـرا ارتباطـات و توسـعه بـه محـور       ،به اين ترتيب
ران جهـاني تبـديل شـده و نظريـات گونـاگوني در      شگ، دانشمندان و پژوهتمدارانسياس

 اند.   برخاستهكه اغلب نيز با يكديگر به چالش  شده استمورد آن مطرح 

: نخسـت  استداراي اهميت گوناگوني هاي  ارتباطات در فرايند توسعه ملي از جنبه 
سـازي و همـاهنگي و سـاماندهي     ل مؤثر در آگاهوسايل گوناگون ارتباطي از عوام ،آنكه
رونـد و در جلـب    هاي گوناگون توسعه بـه شـمار مـي   نظر در ارائه و اجراي طرح مورد

تـأثيري   ،هـاي مردمـي بـراي دسـتيابي بـه نتـايج مطلـوب       مشاركت عمومي و همكاري
نـد  هـاي توسـعه مان   ارتباطات خود نيز به عنوان شـاخص  ،و دوم آنكه رندكننده دا تعيين

درآمد ملي، سطح سواد و رفاه عمومي و همچنـين ماننـد اجـزاي اصـلي توسـعه ماننـد       
. از اين استآموزش و بهداشت، صنعت و خدمات از جايگاه رفيع و ممتازي برخوردار 

هـاي مهـم ديگـر توسـعه،      در كنـار زمينـه   وسايل ارتباطيبراي پيشرفت و گسترش ، رو
و  »ارتباطـات توسـعه  «شـود. بـه ايـن ترتيـب      مي اي در نظر گرفته هاي ويژهريزي برنامه

 ).217 ص ،همانيند توسعه الزم و ملزوم يكديگرند (ادر فر» توسعه ارتباطات«

 نخسـت، دو ديـدگاه وجـود دارد:    ،اينكه در مورد تأثير ارتباطات بر توسعه سرانجام
ـ بينانه كه براي ارتباطات در توسـعه نقـش مهمـي در حـد معجـزه قا     خوش ل اسـت و  ي

و آنهـا را   اسـت هـا بـدبين    بدبينانه كه نسـبت بـه كـاربرد و اسـتفاده از رسـانه      ،گريدي
 داند.   هويتي و از خود بيگانگي مي هاي بومي و ملي و عامل بيكننده ارزش تضعيف

 مباني نظري توسعه ارتباطات دور

هاي ارتباطات دور كه پـس از جنـگ جهـاني دوم آغـاز شـده، در       تحوالت و دگرگوني
عنوان  در مورد ارتباطات به ي راهاي بسيار پردازي عالوه بر اينكه نظريه ،اين قرن ابتداي
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به عنوان يك متغيـر مسـتقل   را اين پديده  موجب شده است،يك عامل زيربنايي توسعه 
. از آغـاز دهـه   مطرح كـرده اسـت  هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي  براي زيرساخت

در كنـار   1وسعه، با چاپ كتـاب حلقـه گمشـده   ميالدي، نقش ارتباطات دور در ت 1980
وسايل ارتباط جمعي مطرح شد. در اين كتاب، به فاصله و شكاف بين كشـورهاي فقيـر   

به عنوان را . ارتباطات دور ه استو غني و ضرورت پر كردن اين شكاف توجه داده شد
مخابرات بسـتر   ند. به عبارتي،ا هترين عوامل توسعه ناميد يكي از اصلي ،بناي زيربناها زير

ميالدي، چنـدين   1990. در دهه ه استاجتماعي و اقتصادي اعالم شدـ   توسعه فرهنگي
آنهـا،   تـرين  كتاب در خصوص نقش ارتباطات دور در توسعه به چاپ رسيد كه معروف

ه با كمك بانك جهاني منتشر شـد  است كه 2روبرت جي ساندرز عنوان ازكتابي با همين 
در ابعاد مختلف به نقد كشيده شـده   ،ارتباطات دور در توسعه. در اين كتاب، نقش است

ــل  ــات دور و حم ــت. ارتباط ــات دور و   و  اس ــابي، ارتباط ــات دور و بازاري ــل، ارتباط نق
را كتـاب  ايـن  هـايي از   ... بخـش  برداري و جويي در انرژي، ارتباطات دور و بهره صرفه

 ).16ص  ،1380 (شكرخواه، دهند تشكيل مي
المللي ارتباطـات   بخشي ارتباطات، به تدريج در اتحاديه بين ط به توسعههاي مربو نظريه

مـيالدي، موضـوع ارتباطـات و     1990هاي آخر دهه  نحوي كه در سال ؛ بهنددور كامل شد
شد و با پيـدايش اينترنـت و گسـترش    تبديل  از مباحث اصلي اين اتحاديه به يكي توسعه،
. امـروزه مفـاهيم جامعـه    ايش يافـت قـش افـز  ايـن ن روز روز بـه   ،هاي اطالعـاتي  بزرگراه

و همـه   انـد  گرفتـه  شـكل انقالب اطالعـاتي بـر محـور بسـتر ارتباطـات دور       و اطالعاتي
 د.نكن هاي جديد توسعه ارتباطات را جستجو مي كشورهاي دنيا در چالشي تنگاتنگ، روش

 هاي ارتباطات هاي بنيادي درباره آثار و پيامدهاي فناوري ديدگاه

جمله توانايي پـردازش اطالعـات از طريـق چنـد      از هاي نوين، ي بسيارِ فناوريها قابليت
پـردازان و پژوهشـگران    مركز توجه بسـياري از نظريـه   ها، تلويزيون و شبكه ها، اي رسانه

اي از  همه اين پژوهشگران معتقدند كه فنـاوري سـبب پـاره    ارتباطات قرار گرفته است.
گيـري آنـان در قبـال ايـن      دهد، اما جهـت  رخ ميتغييرات اجتماعي است كه در جامعه 

                                                      

1. the missing ring        2. Robert J.Saunders 
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نظريه، در دو سوي يك طيف قرار دارد. گروهي با عنـوان جبرگرايـان، فنـاوري را تنهـا     
خـالف جبرگرايـان،    داننـد و گروهـي بـر    ترين دليل تغييرات اجتماعي مي عامل و اصلي

گيـري و   لكنند كه در رونـد شـك   شماري تلقي مي فناوري را يكي از مجموعه عوامل بي
 تحوالت اجتماعي دخيل بوده است.

ها، مانند آثار و پيامدهاي اجتماعي مورد  پژوهشگراني هم كه فناوري را از ساير جنبه
دهند. در يك انتهاي اين طيف، گروهي  اند، طيف ديگري را تشكيل مي بررسي قرار داده

حـدود اطالعـات، بـا    العاده اين امكانات در دستيابي بـه مقـادير نام   مسحور توانايي فوق
منظـور ايجـاد بصـيرت، جسـتجوي اطالعـات و تسـهيل همكـاري و         سرعت باال و بـه  

اند. در نقطه مقابل، گروهي نيز نقاط تيـره تـأثيرات اجتمـاعي     همساني بين كاربران شده
روزي بشـر را افـزايش    آزمايند و معتقدند كه اين ابزارها، معايب و تيـره  ها را مي فناوري

كننـد و بـه    ها مـي  راد، آزادي خود را قرباني عامالن تجاري دوستي و فناوريدهند. اف مي
). 71 ، ص1381كنند (فرهنگي و آذري،  شوند كه آنها را درك نمي هايي وابسته مي فناوري
هـاي نـوين    هاي گونـاگوني نسـبت بـه فنـاوري     توان گفت كه نگرش ترتيب، مي به اين 

دازان و پژوهشـگران ايـن مقولـه وجـود دارد كـه      پر ارتباطات و اطالعات در ميان نظريه
 شوند. طور اجمالي در زير بررسي مي برخي از آنها، به 

 . نظريه جبرگرايي فناورانه1

گر در تغييـرات اجتمـاعي اسـت.     هاي فناوري هدايت ، يكي از نظريه1جبرگرايي فناورانه
هاي ارتبـاطي و   رسانه بنابر عقيده جبرگرايان فناورانه، رويدادهاي فني خاص، فناوري يا

  تر از آن، فناوري در كل، دليل اصلي و اوليه تغييـرات در جامعـه اسـت و بـه     يا گسترده
 كند. ريزي مي عنوان شرط اساسي، الگوي سازمان اجتماعي را پي

همان پيـام   رسانه «مداري و صاحب نظريه معروف  ؛ پيشتاز رسانه2مارشال مك لوهان
كند مجراهـاي ارتباطـات، دليـل اصـلي و اوليـه       دعا مي، نخستين كسي است كه ا»است

هاي نوين ارتبـاطي، زنـدگي خـانوادگي، محـل كـار،       تغييرات فرهنگي هستند و فناوري
هاي بهداشتي، روابط دوستانه، مـذهب و حتـي سياسـت را دسـتخوش      مدارس، مراقبت

ناسـت كـه   نويسـد: جبرگرايـي فناورانـه بـه ايـن مع      كنند. وي در اين بـاره مـي   تغيير مي
                                                      

1. technological determinism        2. Marshal Mc Luhan  
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هـاي   عبـارتي، شـيوه   شـوند و بـه    ترديد سبب تغيير فرهنگي مي هاي فناورانه، بي نوآوري
 ).  72ـ73، صص 1383دهند (آذري،  ارتباطات، زندگي بشر را شكل مي

 . نظريه ابزاري / نظريه بنيادي2

از ديدگاه مدافعان نظريه ابزاري، فناوري تنها نوعي ابزار است كـه در خـدمت كـاربران    
ارتباطـات بـه   «عنوان يكي از متفكران اين ديدگاه، در كتاب  به 1گيرد. جيمز كري رار ميق
فناوري، فناوري اسـت؛ ابـزاري بـراي برقـراري ارتباطـات و      «نويسد:  مي» منزله فرهنگ 

در اين تفكر، فناوري به نحـو عميقـي   ». انتقال در وراي مكان است ... و نه چيزي بيشتر
حتواي ارزشي ندارد و به خودي خود بد يـا خـوب نيسـت. در    گونه م  خنثي است. هيچ

كه از متفكران بنـام   3و هايدگر 2مقابل اين نگرش، مدافعان نظريه بنيادي قرار دارند. الول
مثابه نظام فرهنگـي جديـدي اسـت كـه تمـامي        هستند، معتقدند؛ فناوري به اين ديدگاه 

. فناوري تنها يك ابزار نيست بلكه به كند دنياي اجتماعي را با هدف كنترل، بازسازي مي
). هايـدگر در  73، ص 1383محيط زيست و به شيوه زندگي تبديل شده اسـت (آذري،  

اما اگـر  «نويسد:  مي» پرسشي در باب فناوري«باره و در مقاله معروف خود با عنوان  اين 
يرا چنـين  بدترين صورت، تسليم آن خواهيم شد. ز فناوري را امري خنثي تلقي كنيم، به 

كلـي بـر     تصويري از فناوري كه امروزه بخصوص مورد ستايش است، چشـم مـا را بـه   
 ).2، ص 1373(هايدگر، ترجمه اعتماد،» بندد ماهيت فناوري مي

 . نظريه آرماني/ نظريه ضدآرماني3

گرايـان و مخالفـان    رسـد. آرمـان   سال مي 500آرماني به  هاي آرماني و ضد قدمت انديشه
آزماينـد و اغلـب وراي خـود فنـاوري و      حتماالت خاص اجتمـاعي را مـي  آنها، برخي ا

گرايــان بــه امكانــات آينــده اميدوارنــد امــا   كننــد. آرمــان روابــط مرســوم حركــت مــي
انـد. ديـدگاه نخسـت معتقـد اسـت،       گرايان، از پيشامدهاي هولناك آينده دربيم آرمان ضد

آل عمـل   و همكار باشـند، ايـده  همه كاربران، بسيار هماهنگ  تحت شرايطي كه   فناوري
هايي نظير مـوج دوم، مـوج سـوم،     هاي ارتباطات از واژه كند. كساني كه براي فناوري مي

                                                      

1. James Carey       2. Ellul       3. Heidegger 
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 1هستند. تـافلر  كنند، از هواداران اين ديدگاه  سپهر اطالعاتي و محيط هوشمند استفاده مي
اتي جديدي امروزه، ما همزمان با اينكه سپهر اطالع«نويسد:  در كتاب موج سوم خود مي
پيونـديم كـه    سازيم به يك محيط مرده در پيرامون خود مـي  را براي تمدن موج سوم مي

(تـافلر،  » است. كليد اين پيشرفت انقالبـي البتـه رايانـه اسـت    » هوشمند«زنده نيست اما 
 ).178، ص 1374ترجمه خوارزمي، 

كننـد و آن را   مـي  ها نگاه در مقابل اين عده، تعدادي نيز با ديدگاه انتقادي به فناوري
هاي متقابـل   خوانند. در اين ديدگاه، افراد، كنش مايه تحقير و تضييع زندگي اجتماعي مي

رود، كـار   دهند، خودمختاري و استقالل متخصصان از بـين مـي   اجتماعي را از دست مي
 سازد. تري را ممكن مي اي، نظارت نزديك شود و پااليش رايانه تجزيه مي

هـاي   انـد كـه فنـاوري    انـد، بـر ايـن عقيـده     گرايان نام گرفتـه  مانآر اين گروه كه ضد 
اند. اين ديدگاه بيـان   وجود آمده  رساني نادرست به منظور نظارت و يا اطالع اطالعات به 

كنـد كــه حـريم خصوصـي زنــدگي افـراد، كـه شــرط ضـروري بـراي دموكراســي         مـي 
گيرد (فرهنگي و آذري،  ر ميترتيب مورد تجاوز قرا اين  جويانه و آزاد است، به  مشاركت

 ).74ـ75، صص 1381
بيند و ضـايع   هاي اخالقي به واسطه فناوري لطمه مي اين ديدگاه معتقد است، ارزش

ها افراد را از محيط اجتماعي دور و مجـزا   هاي نوين در خانه شود. استفاده از فناوري مي
 ).5ص  ،1385سازد (ساروخاني،  كند و در زندانِ تنهايي گرفتار مي مي

 يمفهوم توسعه سياس

از اواخـر دهـه    ،هـا در مـورد آن   از زمان پيدايش اولين ديـدگاه  2مفهوم توسعه سياسي
مختلف تعريف شده است. هر يك از مفاهيم ارائـه   هاي به صورت ،تا به امروز 1950

ـ  و البتـه ها و ابعـاد   از ويژگي برخيكيد بر أبا ت ،شده در مقاطع زماني از شـرايط   ثرأمت
 وجود آمده است.ه سياسي جهان و تغييرات بـ ماعي اجت

مجادله در عرصه نظـري و شـايد دور از دسـترس عمـل      مفهومي پر ،سياسي  توسعه
هاي توسعه سياسـي و برپـايي جامعـه توسـعه     اجتماعي است. پشت سر گذاردن دروازه

گـذار  مخاطره از يـك دوران   يافته سياسي در هر كشور، مستلزم عبور دشوار و گاهي پر
                                                      

1. Toffler       2. political development 
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را افـزايش  سياسي است كه اگر بيش از حد طوالني شود، احتمـال بازگشـت بـه عقـب     
  هـاي سـاده   نظـام  ،يعني فرايندي كـه در جريـان آن   ،. دستيابي به توسعه سياسيدهند مي

حـق رأي همگـاني، احـزاب    مبتنـي بـر   هـاي   جاي خود را به نظـام  ،گراي سياسيراقتدا
د، نيازمند آگاهي و حركت عمومي شهروندان از دهن مدني مي هاي و بوروكراسي سياسي

 حاكمان از سوي ديگر است.  يك سو و پذيرش اراده
اي كـه  يعنـي دوره  گردند؛ بازمياصوالً مباحث توسعه سياسي به حدود نيم قرن قبل 

جريان فكري نوسازي، حاكميت و نمود پيدا كـرد. توسـعه، نوسـازي، تحـول تـاريخي،      
كننـد، يعنـي   كه بر يك دال داللت مـي  هستند هايي .. مدلولترقي، پيشرفت و تكامل و .

 دگرگوني در جهت بهينه شدن دائمي وضع موجود.
به ابعاد اقتصـادي توسـعه سياسـي توجـه      1950و  1940هاي آنكه در دهه با وجود

هـاي اجتمـاعي و    شـاخص علـوم سياسـي بـه     پژوهشگران 1960از اواخر دهه  ،شدمي
دادند. در مراحل بعد، توسـعه  هاي اقتصادي اهميت مي خصسياسي بيش از عوامل و شا

فرهنگ سياسي گره خورد زيرا گروهي از دانشمندان بـر ايـن     سياسي به نحوي با مقوله
نظر بودند كه چنانچـه از طريـق تجزيـه و تحليـل فرهنـگ سياسـي جوامـع بتـوان بـه          

هاي نظـام بـراي    ييگيري از توانامتغيرهايي دست يافت كه اين عناصر را در جهت بهره
تـوان بـه تحقـق توسـعه     مـي  زد،كـار انـدا    پاسخگويي بيشتر نسبت به نيازهاي جامعه به

 سياسي مطلوب اميدوار بود. 
هايي همچون تفكيك و افتراق، شهري  در شناخت و تعريف توسعه سياسي، شاخص

هـاي اجتمـاعي، گسـترش     هاي مياني، تمايز هويتي، گسترش گروه شدن، گسترش گروه
هادهاي سياسي غيردولتي، نهادينه و پيچيده شدن ساختار سياسي، عقالنـي شـدن نظـام    ن

دولـت از قبيـل آمـوزش و     عقيـدتي هـاي   ديوانساالري، گسـترش و كارآمـدي دسـتگاه   
نهادهاي مذهبي و حقـوقي، تمركززدايـي، پيـدايش فرهنـگ سياسـي       ،هارسانه، پرورش

گسـترش فرهنـگ   » بان در ارتباطز«همگن، گسترش نمادهاي مشترك سياسي به عنوان 
زدايي، غيـر تـابويي شـدن دولـت و سياسـت، تعمـيم       اي سياسي، افسونرتساهل و مدا

هاي سياسي به نفع نظم  سياست و اجتماعي شدن آن، شكسته شدن پوسته خرده فرهنگ
هـا   فرهنگي فراگير، غيرشخصي شدن سياست، هم عرضي قدرت سياسي با ساير قدرت

و » دولـت دار بـودن  «ز دست رفتن مطلوبيـت، گسـترش احسـاس    در انظار عمومي و ا
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پـذيري و  جامعـه  ،به عنـوان منشـأ مشـروعيت عـدالت     اعتماد به باال در جامعه سياسي 
 ند.ا ها، به تمامي مؤيد معاني مختلف اين مفهوم توانايي براي پذيرش مشاركت

به طـور   ها در معدودي از كشورهاگسترش سوادآموزي، آموزش و پرورش و رسانه
اين مستقيم با سياسي شدن هويت و رشد تفكر ناسيوناليستي ارتباط داشته است. پس از 

هاي ناسيوناليستي در ميان روشنفكران تمام نقاط جهان گسـترش يافـت و   ، انگارهجريان
كه ميزان مشاركت سياسي مردم در آنها بسيار محدود نيز حتي به آن دسته از كشورهايي 

هر جا كه ارتباطات بهبود يافت شرايط سياسـي مناسـب فـراهم شـد.     سرايت كرد.  ،بود
ديوانساالري سنتي رشد كند و بـه نهـاد   كه بسط سواد و آموزش و پرورش، موجب شد 

شناسي ماكس وبر ملهم بود، تبديل شود. از ديدگاه كامالً مدرني كه تا حدودي از جامعه
تعـاريف حـول سـه محـور     سـي  در تحول مفهوم توسعه سيا2و سيدني وربا 1لوسين پاي

توسـعه   ،لوسـين پـاي  ». مـردم، نظـام و سـازمان حكومـت    «ند از: ا كه عبارت چرخند مي
هـاي هويـت، مشـروعيت،     آميز از بحرانسياسي در هر جامعه را به معناي عبور موفقيت

 داند.مشاركت، نفوذ، توزيع و همگرايي مي
موانـع توسـعه سياسـي    سـه عامـل مهـم را بـه عنـوان      ) 1374(ريه يدكتر حسين بش

اند از: كنترل متمركز بر منابع قـدرت سياسـي، فرهنـگ    شمرد. اين سه عامل عبارت برمي
 هاي جامعه سياسي.سياسي رقابت ستيز و چند پارگي

ست از آفرينش نهادهاي سياسي ا توسعه سياسي عبارت« 3ساموئل هانتينگتوناز نظر 
بــراي جــذب و تنظــيم مشــاركت  هــاي؛ پيچيــدگي، اســتقالل و انســجام داراي ويژگــي

له ئهاي جديد و ترويج تغيير اجتمـاعي و اقتصـادي در جامعـه. بـه عقيـده او مسـ       گروه
اجتمـاعي و   هنهادهاي سياسي به دنبـال توسـع   هاساسي سياست، لنگ لنگان رفتن توسع

 .)110، ص 1376 ،زاده (امين اقتصادي است
دانـد و آن را متـرادف    قانوني ميالزمه توسعه سياسي را توسعه اداري و  ،ايپلوسين 

تلقـي  و مشاركت را الزمه توسعه سياسـي   شمرد مينوسازي سياسي و تجهيز توده مردم 
هـاي   افزايش ظرفيت نظام را در پاسخگويي به نيازها و خواست ،وي در مجموع .كند مي

نيـز  مشـاركت سياسـي را   دانـد و   مـي تخصصي شدن ساختارها  و مردم، تنوع ساختاري
 پندارد. توسعه سياسي ميالزمه 

                                                      

1. Lucian Pye       2. Sidney Verba       3. Samuel Huntington 
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كيد قـرار  أافزايش كيفي ظرفيت سياسي نظام را در تعريف خود مورد ت 1جيمز مكمن
دستيابي بـه مـوقعيتي اسـت كـه در آن يـك نظـام        ،توسعه سياسي ،دهد. به نظر وي مي

آميز براي افزوده شـدن كيفـي ظرفيـت سياسـي      سياسي به جستجوي آگاهانه و موفقيت
 ).1377(كلمن، ترجمه صبوري،  ثر و موفق نايل آيدؤنهادهاي مخود از طريق ابعاد 

 مشاركت سياسي

مفهوم مشاركت سياسي به معناي شركت دادن كليه اعضـاي جامعـه در اسـتقرار و اداره    
امور نظام سياسـي اسـت، اشـكال مختلـف مشـاركت سياسـي بـه صـورت شـركت در          

ي دادن و أن از طريـق ر شـوندگا  انتخاب حكومت هاي اجتماعي و سياسي، گيري تصميم
 يابد. شركت در انتخابات تجلي مي

مشاركت سياسي، دخالت فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي است كه از 
، 2شـود (راش  دخالت و وارد شدن، تا به دست آوردن يك منصب سياسي را شـامل مـي  

ت سياسـي را  المللي علوم اجتماعي، مشارك المعارف بين ). راش در دايره110، ص 1992
فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در انتخـاب رهبـران و شـركت مسـتقيم و غيرمسـتقيم      

در مواردي، مشاركت سياسي فقط از طريـق رأي دادن  . داند سياستگذاري عمومي مي در
كننـد و در تبليغـات سياسـي يـا      در بسياري موارد، بعضي قناعت مـي  امايابد،  تحقق مي

هـاي   ). نظريـه 522، ص 1370(ساروخاني،  پردازند مينقش ايفاي  به شركت در احزاب
اي خـاص بـا مفهـوم مشـاركت      يـك بـه گونـه    شناسي سياسي، هر مهم در حوزه جامعه

نظريه نخبگـان، مشـاركت سياسـي را بـه نخبگـان محـدود       براي مثال، كنند.  برخورد مي
اسـت. امـا     ليبگان قاهاي نخ تأثير از دستكاري فعاليتي يا بي  ها نوعي كند و براي توده مي

گرايان، مشاركت سياسي يك رفتار سياسي مهم در تبيين توزيـع قـدرت    از ديدگاه كثرت
 ).110، ص 1992شود (راش،  تلقي مي  گيري در سياستگذاري و تصميم

هـاي سياسـي، جايگـاه اجتمـاعي،      اساس مشاركت در چهار عامل قرار دارد: محرك
هاي سياسـي   ه فرد بيشتر در معرض محركهاي شخصي و فضاي سياسي. هر چ ويژگي

داشتن اطالعات، قرار در اختيار از قبيل بحث درباره سياست، تعلق به سازمان سياسي و 
جـوتر   تر، سلطه اجتماعي افراد هر چقدرگيرد، مشاركت بيشتري در مسائل سياسي دارد. 

                                                      

1. James Mcmahan      2. Rush   
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سطح تحصـيالت،  د. جايگاه اجتماعي از قبيل نكن د، بيشتر مشاركت مينگراتر باش و برون
محل اقامت، طبقه و قوميت نيز در فراينـد مشـاركت تـأثير چشـمگيري دارد. محـيط و      

دوري تواند مشـاركت يـا    ز اهميت است، زيرا فرهنگ سياسي مييفضاي سياسي نيز حا
 ).116، ص همانمشاركت را تشويق كند ( از

 اينترنت

 1969 سـال  گردد كـه در   برمي 1آرپانت نام به ديگري شبكه به اينترنت، اندازي راه سابقه
 انـدازي  راه امريكـا  دفاع وزارت در پيشرفته تحقيقاتي هاي پژوره آژانس از سوي يالديم

هـايي اسـت كـه بعضـي از      تـرين نـوآوري   شـبكه جهـاني اينترنـت، يكـي از مهـم      .شد
بـا  آن، تأثيرات اين بزرگراه عظيم اطالعاتي را مشابه   پردازان براي تأكيد بر اهميت نظريه

 ). 20، ص 1380اند (محسني،  ها ذكر كرده تأثيرات اختراع چاپ بر زندگي انسان
 يكـي  اند، شده ناميده نيافته توسعه و پيراموني سوم، جهان كه جوامعي بويژه جوامع توسعه

 دارد. ناپـذيري  اجتنـاب  تـأثير  آن تسـريع  يـا  شدن كند در اينترنت كه است مهمي مقوالت از
فرهنگـي    ها و هويت ها، نگرش هايي كه بر ارزش ها پيام است؛ پيام ميليون كننده اينترنت منتقل

 د.  نگذار تأثير مي ،كاربران در سطح خرد و بر نظام فرهنگي و سياسي در سطح كالن
تواننـد بـا    ها كنشگر اينترنتي اسـت كـه مـي    فضاي آزاد اينترنتي، محل حضور ميليون

 تفسيرهاي نمادين در اينترنت:  
   ،دي و جمعي متقابل بپردازندبه كنش فر

 ،در اجتماعات مجازي حضور سايبري داشته باشند

  ،گروه مجازي تشكيل بدهند

كنند، به بحث آزاد در مورد موضوعات  با افراد ديگري كه از اينترنت استفاده مي
هـاي اينترنتـي    گوناگون بپردازند و در نهايت، از اطالعات و اخبار موجود در سايت

خـالف   كه بـر ـ هاي ديگر   هاي رسانه نشي و بدون داشتن محدوديتبه صورت گزي
 ).96، ص 1379اند، استفاده كنند (جاللي،  يك سويه هعمدبه طور  ـ اينترنت

اي بسيار شخصي و خصوصـي اسـت.    رسانه ،اينترنت، با وجود گستردگي و پيچيدگي
                                                      

1. Arpanet 
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هاي بحـث و ماننـد آن    گروه  ارتباط بين فردي از راه و اينترنت از طريق پست الكترونيكي
(كه ممكن است كامًال آزاد، يا محدود بـه اعضـا باشـد) گفتگـو و تبـادل نظـر را تسـهيل        

 از طريـق   هعمـد بـه طـور    ـنيز دسترسي يك بـه چنـد بـه اطالعـات را       ؛ همچنينكند مي
سازد. اما حتي هنگامي كه اينترنت به صورت مدل يك به چند عمـل   مي پذير امكان ـ   وب
ايـن  به  كند هاي گروهي متمايز مي آن را از ديگر رسانهتنها راي قابليتي است كه كند، دا مي

هـاي   زمينـه  ،همـين قابليـت تعـاملي    و تعاملي اسـت  برخوردار از قابليتكه همواره معني 
ترجمـه   ،1كنـد (دارنلـي   تغييرات اجتمـاعي و اقتصـادي متعاقـب را بـراي آن فـراهم مـي      

 ).47، ص 1384 دهقاني و همكاران، امين

 اينترنت و توسعه سياسي 

هـاي جمعـي در    در عصر كنوني به دليل پيچيدگي اجتماعي ماهيت يـافتن نقـش رسـانه   
هـاي فرهنگـي،   ايجاد روابط افقي و عمودي در جوامـع، كـاربرد ايـن وسـايل در زمينـه     

بيش از پيش چشمگير شده اسـت. بشـر در هـيچ زمـاني از تـاريخ       ،اقتصادي و سياسي
كـه  تـوان گفـت   سياسي نبوده است و به احتمال زياد مـي  ،دوران حاضر خود، به اندازه

يكي از عوامل مهم سياسي شدن مردم، گسـترش وسـايل ارتبـاط جمعـي بـوده اسـت.       
 ،ل اجتمـاعي ئهاي گروهي با انعكاس اخبار و اطالعات مربوط به رويدادها و مسارسانه

ل يكـديگر مطلـع   ئسـبت بـه مسـا   و آنهـا را ن  كننـد  مـي واقع ميان مردم ارتباط برقرار  در
هاي زندگي بـراي  هاي سازگار با برنامه گيري سازند. اين كاركرد بخصوص در تصميم مي

توان از آن با نـام شـريان حيـات    سودمند است كه مي يها يا مردم تا حدمخاطبان رسانه
 انتقـادي و عقايـد مـردم و    هـاي  ديـدگاه ها قادرند بـا انعكـاس    اجتماعي ياد كرد. رسانه

اندركاران امور حكومت و مردم ارتباط عمومي برقرار سـازند. ايـن    مسئوالن، ميان دست
مستقيم به مشـاركت سياسـي مـردم در جوامـع دموكراتيـك مربـوط       به طور كاركرد كه 

ر افزايش يا كاهش مشـروعيت سياسـي هيئـت حـاكم، از طريـق      بشود، اثر مستقيمي  مي
هـاي گروهـي   طـور كلـي رسـانه     . بـه توجه به حل مشكالت مطرح شده خواهد داشت

توانند در راه تثبيت گام بردارند و هم مي و به اين ترتيب، همدم هستند  همچون تيغ دو
قـادر  هـم  وجود آورند و   توانند همگني و پيوستگي به مي همقادر به ضربه زدن هستند، 

                                                      

1. Darneli 
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 تواننـد مـي  همچنـين  .هاي اجتمـاعي هسـتند   به وسعت بخشيدن و ژرف ساختن شكاف
ـ  يا دهنده توسعه باشند و  بشارت ده بذر ايدئولوژي ضد توسعه را در فضاي جامعـه پراكن

هـا  رسـانه در برخي موارد امكان نيز وجود دارد كه حس امنيت كاذبي كه البته اين ند. كن
 سازد. ل عيني دور ئها را از مسا ذهن ،كنند القا مي مخالفانبه 

آثـار مثبتـي    ،نت در بعـد توسـعه سياسـي   صاحبنظران علوم سياسي معتقدند كه اينتر
دهـي بـه    جهت ،ثير گسترده بر افكار عموميأچون انتشار و كسب آزادانه اطالعات، تهم

، دموكراسـي الكترونيكـي، سـاماندهي     اصطالحات ساختاري كلـي و جزئـي در جوامـع   
 نيـز تبعات منفي نفـوذ اينترنـت در توسـعه سياسـي      . به دنبال داشته است..انتخابات و .

؛ شـود  را شـامل مـي   هـا  كوچك شدن حريم انسـان  وتهديد حاكميت ملي  مانندمواردي 
مفهوم دولت تغيير كرده و مفهوم جهان چند مركزي (نظريه  ،ثير آنأتحت ت ضمن اينكه،

 ،بـا گسـترش اينترنـت    حتي محوري شده است پيراموني) جايگزين جهان دولت ـ!مركز 
هـا نيـز    حريم شخصي انسان اند. فيا را مطرح كردهاي از دانشمندان نظريه پايان جغرا عده

محـدوده و حيطـه كنتـرل     ،شده اسـت و بـرخالف انتظـار و تصـور همگـان      تر كوچك
 ها گسترش يافته است. دولت

؛ چنـان  رونـد  به سمت به كارگيري كاربرهاي دولتي اينترنت پيش مي به سرعتها  دولت
دسترسـي مراجعـان و شـهروندان بـه      بـراي را هاي ورودي  در كشورهاي پيشرفته، سايت كه

 ).1999 ،ناو همكار 2ير ي، و1اند (موسو اطالعات و خدمات آنالين توسعه داده
از هـا،   هـا در كنـار ديگـر فعاليـت     ها اقدام به توسعه اساسي اين تالش دولت به تازگي

ــق ــامي        طري ــاركت در تم ــهيل مش ــراي تس ــي ب ــد دولت ــزي قواع ــاد ورودي مرك ايج
همچنين مؤسسات دولتـي   ).2003، 4و كارليتز 3اند (بروندون كرده ولتهاي د گيري تصميم

، 6الپـورت  و 2002 ،5انـد (نـوريس   الين خـود را گسـترش داده   در سراسر دنيا، حضور آن
. اين پذيرش فناوري، بيانگر آن است كه كـارگزاران برگزيـده   )2002 ،و همكاران 7دمچك

ـ  ،بينانه هاي خوش بيني و گردانندگان سطح باالي دولت، تحت تأثير پيش را وري اتوانايي فن
و مشـاركت شـهروندان را بـا    سـتايند   مـي  در باال بردن كارايي و امكان پاسخگويي دولـت 

                                                      

1. Musso       2. Wearer       3. Brandon 

4. Carlitz       5. Norris        6. Laport e 

7. Demchak   
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هاي بيشـتر   هاي مشاركت و خلق موقعيت تر ساختن اطالعات سياسي، كاهش هزينه جذاب
 ).1995 ،1كنند (گراسمن براي درگير شدن در آن تقويت مي

هـاي   ورياتأثيرات اينترنت و ديگر اطالعات و فنـ در خصوص بحث به اين ترتيب، 
هاي تقويـت و بسـيج، بـه     رقابت بين نظريهنوعي ارتباطي بر مشاركت سياسي به عنوان 

 ).1999 نوريس، و 1982و همكاران،  3؛ داتون2اي شكل گرفته است (دن زيگر صورت گسترده
عـات و ارتباطـات، از توزيـع كنـوني     هـاي اطال  ورياكه فن كند بيان مي »4تقويت  فرضيه«

هاي مؤثر كـه در حـال حاضـر     كه اشخاص و گروه؛ چرا كنند قدرت سياسي حمايت مي
هـاي جديـد را    وريادر روند سياسي فعال هستند، قادرند انتشار، طرح و اسـتفاده از فنـ  

 كنـد  استدالل مـي  »5فرضيه بسيج« ،ق پايدار خود حمايت كنند. در مقابليكنترل و از عال
هاي ارتبـاطي جديـد، هزينـه ارتباطـات و درك      ورياهاي نخبگان، فن تالش با وجودكه 

نـد.  نك تري را براي مشاركت ايجاد مي هاي جالب و موقعيت دهند مياطالعات را كاهش 
د نشـو  ساالرانه مي هاي جديد و افزايش مشاركت مردم ، باعث تقويت گروهبه همين دليل

د كه در غير اين صورت، به سختي قابل نفـوذ  نگشاي ميهاي سياسي را  شبكهبرخي از و 
ـ    هاي صورت گرفته در هستند. پژوهش هـاي اطالعـات و    وريامورد ابتكـارات قبلـي فن
هـاي عـادي و كـابلي تلويزيـوني، در بيشـتر مواقـع از        هـا، شـبكه   رايانـه ارتباطات مانند 

ــد (دن زيگــر، د حمايــت نمــوده »هــاي تقويــت فرضــيه« و  1982 ،تــون و همكــاراناان
  ).1988و همكاران،  7آرترتون ،6آبرامسون

اي بدون مارك براي ارتباطات است كه كاربردهاي متنوعي دارد و بـه   اينترنت صحنه
تلفن، ارتباطـات   چونهايي  فناوري و هاي معمول مانند تلويزيون صورت بالقوه با رسانه

افكـار   مانند سنجش(ات آوري اطالع هاي جمع و فناوري )مانند كنفرانس تصويري(گروهي 
سـاالرانه،   ن زمان، مشاركت مـردم ي). در هم2002 ،ير كند (وي رقابت مي )به وسيله تلفن

هـاي   احـزاب سياسـي، گـروه    براي مثـال، هاي واسطه ( شامل انواع گوناگوني از سازمان
مند) اعمال مشاركتي (مانند رأي دادن، كار مبارزاتي، تماس با مسئوالن) و اهـدافي   عالقه

براي تأثيرگذاري (مانند نمايندگان سياسي و مسئوالن سازماني در سطح محلـي و ملـي)   
 .)2002 ،شود (نوريس مي

                                                      

1. Grossman       2. Danziger       3. Dutton  
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 اينترنت توسعه و نيافته توسعه كشورهاي

هـا و   دولـت  از طريـق  ،حـال توسـعه بـه اينترنـت     اهميت گسترش دسترسي كشـورهاي در 
ات و توسعه مورد تأييـد قـرار گرفتـه    صاحبنظران و كارشناسان ارتباط ،المللي هاي بين سازمان

را هاي وابسته ارتباطـات دور   وريااست. عقيده اكثر قريب به اتفاق آن است؛ كه اينترنت و فن
هـاي   زيرسـاخت  ايـن گونـه  . برقـراري  كردقلمداد  راهبرديبايد؛ به عنوان زير ساخت ملي،  

وري كـه ارتباطـات   د. بـه طـ  رسـ  حال توسعه حياتي به نظر مي براي كشورهاي در راهبردي
سـالمتي و كيفيـت    ،وري اقتصادي، حاكميت، آمـوزش، بهداشـت   تواند؛ باعث بهبود بهره مي

تـر در   دهد كـه اتصـاالت وسـيع    ها نشان مي اي شود. اين يافته در مناطق حاشيه بويژهزندگي 
حال توسعه باعث بهبود زيرسـاخت اطالعـات كلـي در ايـن كشـورها       درون كشورهاي در

 كند. اقتصادي ايجاد مي ـ تغييرات مثبتي را در بهبود سياسي ،ر نتيجهشود و د مي
 عرصـه  بـه  پيرامـون،  و مركـز  كشـورهاي  بين اطالعات نابرابر كه جريان رسد مي نظر به

 جوامـع  دغدغـه  را به موجود مشكالت و شده كشيده اينترنت ازجمله و ارتباطي هاي فناوري
 مشـكالت  ايـن  از يكـي  محوري امريكا است. كرده تبديل نيافته توسعه جوامع بويژه مختلف،

 كشـور  ايـن  اينترنتـي،  ترافيـك  جريـان  جهـت  و هـا  پايگـاه  ، اينترنت كاربران لحاظ از است؛
 .است كرده پيدا نيز نمود ارتباطي سياستگذاري در سهم اين و دارد را سهم بيشترين

 در تـوازن  نبود مواردي در رسد چنان كه به نظر مي نابرابر هم اينترنتي كاربران توزيع
 بـه  ميزبانـان  تعـداد  فرانسه در آمارها اساس بر مثال، براي است؛ مشهود بسيار زمينه اين

 است. كارائيب درياي حوزه و التين امريكاي تمامي اندازه

 جوامـع  در اينترنـت  بـه  دسترسي افزايش بر سر راه بزرگي مانع ها ساخت زير كمبود
...  و تلفـن  حوزه در بويژه ارتباطي هاي سياستگذاري در تجديدنظر كه است نيافته توسعه

  اسـت،  اينترنـت  در انگليسـي  زبـان  بـودن  غالـب  ديگر، عامل .است ساخته ضروري را
1جامعه اينترنت در مؤسسه كه پژوهشي نتيجه اساس بر

 صـد  در 80 از بيش انجام گرفته، 
 صـد  در 57 مـادري  زبـان  فقـط  كـه  حـالي  در نوشته شـده؛  به انگليسي اينترنت صفحات
 و اسـت  زمينـه  اين در مهمي عامل رواني و فيزيكي انزواي غلبه .است انگليسي كاربران
 و اقتصـادي  انـزواي  از همـين مشـكالت   دليـل  به توسعه حال در كشورهاي از  بسياري
 .برند مي رنج اطالعات كمبود

                                                      

1. internet society   
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 گيري  نتيجهبحث و 

ترين نماد  و شاخص به عنوان برترين هاي مختلفي كه دارد، اينترنت با تمام جنبه فناوري
است كه فضاي حاكم بر آن، بـازنگري در بسـياري از    مطرح 21ارتباطات مدرن در قرن 

 دارد. سياسي را الزم مي بويژههاي اجتماعي، فرهنگي و  عرصه
كنند تا نقش  گيريِ بهتر كمك مي وسايل ارتباط جمعي، با ايجاد مشاركت، به تصميم

تواننـد خـارج    هاي جمعي مي يفا كنند. دوسالپول معتقد است: رسانهخود را در توسعه ا
در جامعـه، بـر توسـعه     دليل نقش خـود  هاي سياسي و تنها به  از چارچوب تفاوت نظام

تواند بـه   مي سياسي اثر بگذارند، زيرا محل و مجراي انتقال مباحثي هستند كه در نهايت
نت نيز از اين قاعـده مسـتثنا نيسـت.    صورت عمومي در سطح وسيع جريان يابد و اينتر 

دهي فوري به افكار عمومي، توسـعه اصـالحات سياسـي،     انتشار آزادانه اطالعات، شكل
بـا   تأثيرگذاري بر انتخابات، ايجاد و توسـعه دموكراسـي الكترونيكـي از طريـق گفتگـو     

گيران سياسي و شهروندان و نيز تهديد حاكميت ملي، مفاهيمي جدي هستند كـه   تصميم
 در زمينه توسعه سياسي مطرح هستند.

نظريه مركـز   ي ( مركز  با توسعه اينترنت، مفهوم دولت تغيير كرده است و جهان چند 
رسد با رشد  محور شده است چنان كه حتي به نظر مي    پيراموني) جايگزين جهان دولت

 توان مطرح كرد. اينترنت نظريه پايان جغرافيا را نيز مي
تر شـده اسـت و بـرخالف انتظـار و      ها كوچك يم شخصيِ انسانديگر، حر از طرف 

 ها گسترش يافته است. تصور همگان، محدوده و حيطه كنترل دولت
 سياسـت و  اينترنـت،  درباره مطالعه كه دريافت توان مي مباحث ارائه شده مجموع از

 ارشـم  به سياسي ارتباطات در و مطالعه پژوهش هاي حوزه ترين فعال از سياسي، توسعه
 بـه  توجـه  با را پژوهشگران اينترنت از تعداد روزافزوني مطالعاتي، حوزه اين در. آيد مي

 فقـدان كنتـرل   بـودن،  جـايي  همه ارتباط، بودن همزمان بودن، تعاملي چون هايي ويژگي
 از ابعـاد  احيـاي  بـراي  مناسبي فضاي گريزي، سانسور و شبكه بر مالكيت فقدان مركزي،

 در سـاالري  مردم تقويت و پيشرفته جوامع در دموكراسي و سياسي رفته مشاركت دست
   .دانند توسعه مي حال در جوامع

مشـاركت  و توسعه  توان گفت كه اينترنت بستري مناسب براي گسترش ميدر مجموع 
اي را در  هـا و عوامـل تـازه    اينترنـت، مهـارت   هاي نوين ارتباطي مانند رسانه سياسي است
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ممكن است آثار مربوط به توزيع مجـدد را   آنهااستفاده از  و ندا مبارزات سياسي وارد كرده
اقتصـادي را در جامعـه    ــ  هاي مختلف اجتماعي داشته باشد و نفوذ نسبي گروهدر پي هم 

هـاي مختلـف    گـروه  از طريـق هـاي الكترونيكـي    تغيير دهد. دسترسي متفاوت بـه رسـانه  
 ترسي به ديگر منابع سياسي شود.تواند منجر به نابرابري در دس اقتصادي ميـ  اجتماعي

 كـاربران  از هـا  دولـت  پشـتيباني ...  و تلفـن   ماننـد  ارتبـاطي  هاي ساخت زير تقويت
 فراهم اينترنتي، خدمات رقابتي بازار ارتقاي خصوصي، بخش مشاركت افزايش ، اينترنت

 دسترسـي قابـل   زمينه ايجاد شهروندان، تمام براي الكترونيك پست مجازي نشاني كردن
. .. و پژوهشـي  علمـي،  مؤسسـات  سـاير  و هـا  كتابخانـه  ، ها دانشگاه مدارس، براي بولق

 در گذاران سرمايه از وسيعي طيف روي بر دور راه ارتباطات بازارهاي شدن باز عمومي،
 بـويژه  اينترنت گسترش براي راهكارهايي قبيل، از اين مواردي و نيافته توسعه كشورهاي

 .است موجود هاي نابرابري كاستن از و توسعه كشورهاي در حال در

 اي رسانهاهكارهاي ر

، خـود را در  اينترنـت  بـرداري آگاهانـه و فعاالنـه از    امروزه براي اينكه بتوانيم در كنار بهـره ـ 
 .خود را ارتقا دهيم» اي سواد رسانه«ها و پيامدهاي مخرب آن، حفظ كنيم بايد  مقابل چالش
هـاي   سازي به موقع در اسـتفاده از فنـاوري   فرهنگبخشي و  ها بايد به آگاهي ـ رسانه

 نوين توجه داشته باشند.
 هاي ملي ـ تقويت فرهنگ خودي، بومي، ملي و دفاع از ارزش

گيري صحيح از فضاي اينترنت براي افراد مختلـف جامعـه و شـركت     ـ آموزش بهره
 فعال در فضاي مجازي

نظـور برخـورداري از   ـ سياستگذاري عميق و علمي در فضاي مجـازي كشـور بـه م   
 هاي بيشتر آن در راه منافع ملي و ترويج فرهنگ اسالمي و ايراني ظرفيت
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